
 

 

Tour Code : GQCCO-BS002 
 

โอม ศร ีคเณศายะ นะมะฮา สายม ูบชูา 3 เทวสถาน  
ไหวพ้ระ 3 วดั วนัเดยีว เทีย่ฉะเชงิเทรา 

 

 เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 
                                                                  ก าหนดเดนิทาง 
วนัที ่04/05/25/26  เมษายน  2563 ราคาทา่นละ    999.- 

วนัที ่01/02/09/10/16/23 /30  พฤษภาคม  2563   ราคาทา่นละ    999.- 

วนัที ่06/14/20/27/28  มถินุายน 2563  ราคาทา่นละ   999.- 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ-วดัโพรงอากาศ(พระพฆิเนศปางน ัง่ประทานพร)-อทุยานพระพฆิเนศ(องคย์นื)
คลองเขือ่น-วดัสมานรตันาราม(พระพฆิเนศปางนอนเสวยสขุ)-วดัโสธรวรารามวรวหิาร 
(วดัหลวงพอ่โสธร)-กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา
กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัดฉะเชงิเทรา โดยรถตูป้รับอากาศระหวา่งทาง เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1  ชัว่โมง) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (1) ขนมปัง+นม หรอื น ้าผลไม ้ระหวา่งเดนิทาง 
10.30 น. น าทา่นสู ่ อุทยานพระพฆิเนศ องคย์นื คลองเขือ่น องคพ์ระพฆิเนศปางยนื เนือ้ส ารดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ความสงู30เมตร ความสงูเกอืบ40เมตร  ตัง้อยูท่า่มกลาง ธรรมชาตขิองสวนเกษตร เป็นสญัลักษณ์ของความ
อุดมสมบูรณ์ของแผ่นดนิไทย ลักษณะโดดเด่นขององค์พระพฆิเนศ คอื พระหัตถท์ัง้4 ถือ พืชพรรณและ
ธัญญาหาร ประกอบไปดว้ย กลว้ย ยอดออ้ย มะมว่ง ขนุน  และทีพ่ระบาทมหีนูบรวิารของพระพฆิเนศ การ
จัดสรา้งองคพ์ระพฆิเนศมกีารหล่อในแตล่ะสว่นลรวมกันทัง้ส ิน้854ชิน้ แต่ละครัง้ในการหล่อชิน้สว่นจะมพีระ
เกจอิาจารยน่ั์งปรกอธษิฐานจติทกุครัง้ และมกีารอญัเชญิเทพอยา่งถกูตอ้งตามหลักพธิ ี
บรเิวณรอบองคพ์ระพฆิเนศยังมซีุม้จัดบูชาพระพฆิเนศ และเทพเจา้ไฉ่ซิง้เอีย้  เทพเจา้ผูป้ระทานโชคลาภ 
พระแมก่วนอมิเทพเจา้ผูป้ระทานความเมตตา  เทพเจา้ตีจ่ั่งอว้ง หรอื เตจ่งออ๋ง พระกษิตคิรรภโพธสิตัว ์หรอื
เทพเจา้ผูไ้ถบ่าป ใหท้า่นไดส้กัาระอกีมากมาย ณ เทวสถานแหง้นีอ้กีดว้ย 



 

 

 

 
  

11.30 น. น าท่านสู่  วดัสมานรตันาราม 
น าท่านบูชา พระพฆิเนศปาง
นอนเสวยสุข เนื้อองค์เป็นสี

ชมพูและอาจเรียกไดว้่า เป็น
พระพฆิเนศองคใ์หญท่ีสุ่ดใน
ประเทศไทย โดยองค์พระ
พฆิเนศความสงู16เมตรและยาว
24 เม ต ร  มี สี ช มพู ส วย งาม 
ลักษณะกึง่น่ัง กึง่นอน พระหัตถ์
ขวาถอืดอกบัว พระหัตถซ์า้ยถอื
งาที่ หั ก  ลั ก ษณ ะขอ งป าง
หมายถงึ มกีนิ มใีช ้มั่นคงมัง่คั่ง 
เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาด 
สุขสบาย โชคลาภ ความสุข 
สมบู รณ์ พ รอ้ มทุ กด ้าน 108
ป ระก าร รอบ ฐานอ งค์พ ระ
พฆิเนศมพีระพิฆเนศปางต่างๆ
อกี32ปาง และภายใตฐ้านพระ
พิฆเนศยังเป็นพิพิธภัณฑ์พระ
พฆิเนศปางต่างๆ ท่านสามารถ
บูชาเช่าพระพิฆเนศไปบูชาที่
บา้นไดอ้กีดว้ย 

 

  

 เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย 
 
15.00 น. น าท่านสู ่วดัโสธรวรารามวรวหิาร (วดัหลวงพ่อโสธร) เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงแปดริว้หรอืจังหวัด

ฉะเชงิเทราโดยแทจ้รงิตลอดมา หนา้ตักกวา้ง 1.65 เมตร สงู1.48 เมตร เทา่ทีม่องเห็นองคห์ลวงพอ่โสธรอยู่
ในปัจจบุนันี ้ผูรู้เ้ลา่วา่องคจ์รงิของหลวงพอ่พทุธโสธรนัน้เป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิท์ีอ่งคเ์ล็กกวา่ทีเ่ห็นกนั
อยูแ่ตเ่นือ่งจาก หลวงพอ่โสธรเป็นพระพุทธรปูทีม่รีปูลักษณ์งดงามมาก มผีูเ้กรงว่าจะเป็นอันตรายอาจจะมผีู ้
ใจบาปมากระท ามดิมีริา้ยไดจ้งึจัดการสรา้งพระพุทธรูปปูนปั้นขึน้ใหม่แลว้เอาองค์จรงิของหลวงพ่อโสธร
ประดษิฐานไวข้า้งในไมใ่หใ้ครเห็นจนบดันี.้ 



 

 

 

 
16.30 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับส ่กรงุเทพฯ 
18.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ 

 
 

 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 
1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

3.คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

4.คา่เจา้หนา้ที ่ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

6. คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 
1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร ์(มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

7.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ ขัน้ต ่า 50 บาทตอ่ทา่น 

 



 

 

  การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมดัจ าทัวรเ์ต็มจ านวน  เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิ

เขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2.กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.เนือ่งจากราคาทัวรเ์ป็นราคาพเิศษหากทา่นช าระเงนิมาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มก่ารคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มผีู ร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรอืเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


